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LRNDRJ SEKRETARIOJ DE V. L.

Aŭstrujo: sendu 4 Silingojn rekte al la redaktanto.
Belgujo (F 10.): S-ino Y. Colijn, rue Rosendaal-straat 148,

forest-Vorst, Bruselo POStĉeka kosto 30y59 •

Bulgarujo: Unuiĝo de Vegetaranoj-Esperantistoj en Bulgarujo,

kotiza kun bulteno L. 30, sekretario Dimitr Simeo-

nov,Vitoŝka 48, Sofio.
Ceĥoslovakujo (KĈ.20. •-): D-ro Rudolf Hiekel, Mareschgasse

4, Il., Leitmeritz.
Danujo (K 3. 50): F-no Margrethe Noll, Fredericiagade 6. Il.,

Kobenhavn-K.
Estonujo (Emk. 250): F-no Hellni Dresen, postkast 6, Tallinn.

Finlando: sendu 30 f^nrnarkojn rekte al la redaktanto
Francujo (f 10.—): F-na Cecile Royer, 14 rue des Carmes,

Paris V. PoStĉeka konto Paris 25777.
Germanujo (M 2, --): la redaktanto, poStĉeka korto Ham-

burg 31883.
Grandbritujo (S. 4 -): S-no Margarei Blaise, 10 Castle Way,

Hanworth near London, Middlesex, Anglujo.

	

Hispanujo (P 5.—): S-ro P. Linares, Huerto San Basilio, 	 Usono (Dal. 1.—): S-ro Karl Frpdirig, 419, Seventh Street,

Cprdoba. 	 Rockford, lllinois.

El landoj necitjtaj oni pagu egalvaloron de nede:l, fl. 2,—per nacia papermono. Evitu poStmandatojn, ĉar ili kzŭzas kurzan
perdon. Familianoj de membro, ne postulante apartan bultenon, rajtas pagi duoaan katizon.

Centro pro la kotizoj de la internacia Movado por Casta Vivo: kasistinŭ S-no C. J. RoskesDirksen, Rnemoonstr. 96, Hago, Nederl.

Criciala Organo de la
inscrnacia

MOVADO POR
ASTA VIVO.

E. Ri_1 RBONOJ EN STRTR MONO:
Hungarujo (K 40 mil): S-ro Bihari Mor, Tokoly ŭt, 11 1;6

Budapest Vll.
Italujo: sendu 20 tirojn en papermono al la redaktanto.

Latvujo (Latoj 4.—): S-ro Edg Grot, Elizabetes iela
9, dz. 33, Riga,

Litovujo (Lid. 6. -- ): Vladas Butkus, 2-ji Gimnazija Prezi-
dento-gatve 2, Kaŭno

Nederlando (fl. 2.—): S-no C. J. Roskes-Dirksen, Anemo-
onstraat 96, Hago.

Polujo (Z( 4 • —): S-ro Chaim Kusnir, ul. Zosin 5, Wolomin,
powiat Radzyminski.

Rumanujo (L 150. —): Esperantocentro Rumana, Rlea Suter
19, Bukaresto.

Rusujo (Rub. 1.—): S-ro Stanislaw Szabuniewicz, postkesto
663, Moskvo,

Svedujo (K. 3.—): S-ro K. A. Karlsten, Fialberg pr. Glom-
merstrask, Norrland.

Svisujo (F 4.—): S-ro Paul Enz, Postfach Bahrhof, Zŭrich.

ET^KR BIL 1NCO

Nia samideanino Hilda Langelaan, Londono, ĉer-
pas la jenon el ! akonto de fama historiisto James
Rntony Froude, titolita „Flankfervoja Linio ĉe Stacio"
(Siding of a Railway Station) kaj aperinta en kolekto
„Mallongaj Rakontoj pri Grandaj Aferoj":

Temas pri pasaĝeroj de vagonaro, kiu estas su-
bite haltigita; ili devis submetiĝi al juĝo pri siaj vi-
voj. Jen la fino:

Subite rnuro fariĝis travidebla, kaj aperis senfina
perspektivo da kreitaĵoj, kreitaĵoj fiuspecaj el tero
kaj maro, etendiĝante en longdistancan malproksi-
mon. [li estis tiuj, kiujn en la daŭro de mia vivo rni
estis manĝinta, aŭ parte aŭ tue, por subteni mian
tute senkonsciencan kada^ron. Tie ili staris, linioforme,
kun solenaj kaj riproĉplenaj vizaĝoj: bovoj, bovidoj,
ŝafoj, ŝafidoj, cervoj, leporoj, kunikloj, meleagroj,
anasoj, kokidetoj, fazanoj kaj tetroj, krome alaŭdoj,
paseroj kaj merloj kiujn rni, kiel knabo, pafis kaj
enpudingigis. Ciu el ili estis veninta, por atesti kon-
traŭ sia murdinto.

E1 maro kaj riveroj estis venintaj la trutoj kaj
Ia salmaj, la soleoj kaj la rombfiŝoj, la lengoj kaj la
moruoj, la eperlanoj kaj la merlangoj, la ostroj, la
kraboj, la omaroj kaj la salikokoj. Sajne estis efek-
tive milionoj da ili, kaj mi estis manĝinta ĉiujn. Mi
ĵus parolis pri salajro. Jen mia salajro. Je tiu ĉi gran-
dega prezo mia ekzistado estis daŭrigata. Cervo ek-
parolis:

„Ni ĉiuj", li diris, „estis oferataj, por subteni
tiun ĉi manĝernegulan kaj por ebligi, ke li skribu la
negravajn pecojn de presitaj paperoj, kiuj estas lia
nura montrebla laboro. Niaj vivaj estis karaj al ni.
En la herbejo kaj la arbaro, en la aero kaj Ia akvo
ni vagadis sendanĝeraj kaj senkulpaj, ĝuante Ia belan
sunlumon, la lumon de la ĉielo kaj la brilantajn ol;-
dojn. Ni ne multe valoras. Ni ne pretendas al altaj
kvalitoj. Se la persono, kiu staras ĉi rie, por esti ju-
ĝata, povas diri, ke lia valoro en la universo egalas
nin ĉiujn, kiuj estis ofErataj, ni ne plu ion diros. Ni
rigardis nian nombron, kaj ni miros pri la juĝo; ta-
men ni retiros nian plendon.

Sed ni •rnem Libere diras, ke dum longa tempo
ni rigardadis lin kaj liajn kunulojn, kaj ni ture n
povas vidi, kie kuŝas la supereco de la homoj. Ni ko-
nas lin nur kiel la plej ruzan, plej detrueman kaj
malfeliĉe [a plej longvivan el ĉiuj viandmanĝantaj
bestoj. Lia plezuro estas mortigi. E^, kiarn lia mal-
sato estas kontentigita, li mortigas nin por sia nura
amuzo!

Ĉiuj bestoj aplaŭdis. M i estis muta kaj merr.-
kondamnita. Kiu respondo, krom unu ^o:a, estis ebla?
Se mi mem estus juĝisto, mi ne po•ius esti hezitinta.
La fafiala juĝo de kondamno estis evide-te eldirota,
kaj la sceno fariĝis malklara kaj mi vekiĝis.
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'oni pri, la Melo de ia iirsisau
Parolado de D-ro Ruiz lbarra el Madrido dum Ia

Stokholma Vegetarana Kongreso 1923

La stato de malsano en la homo estas konsi-
derata kiel stato malfavora aŭ kiel malfel.eo; ĉar ĝi
malgrandigas la energion necesan por Ia plenumo de
la ĉiutaga laboro. Pro tio oni konsideris la staton de
malsano kiel eraron de Ia naturo, kaj oni kreis sci-
encon, la Medicinon, por batali kontraŭ tiu ĉi stato,
por nuligi tiun ĉi eraroa de la naturo.

La tradicia medicina scienco starigis vivnormcjn
nomatajn fiziologiaj; la funkcioj, kiuj devojiĝas de
tiuj ĉi normoj estas nornataj patologiaj, kaj tiujn lasi-
nomitajn oni kontraŭbatalas per drogoj, vakcinado,
seroj, diversaj biologiaj produktajoj, kirurgaj opera-
cioj k. t. p.

Tiu ĉi kriterio estas la rezulto de tute homo-
centra teorio, kiu regis la homajn idealojn dum la
civiliza epoko, kiu nun montras tendencon de refor-
miĝo. Tiu ĉi teorio kredigas al la homaro, ke la uni-
verso devas servi la homon kaj ke la homo povas
ĝin ŝanĝi laŭ sia bontrovo. La homo povis manĝi,
trinki, spiri, moviĝi, ripozi kaj pensadi laŭ sia deziro;
la konsekvencoj estis korektigotaj per Ia med:cinaj
rimedoj. Jen Ia teorio artifika, kiu studas la leĝojn
de la naturo, por ŝanĝi ilin laŭbontrove, kredante,
ke 'do estas ebla.

La ilaturismo estas Ia skolo, kiu reprezentas la
malan vidpunkton. Ĝi asertas, ke Ia naturo ne povas
erari. La leĝoj de la naturo estas absolute certaj kaj
justaj; eraro en la naturo ne estas ebla.

La naturismo kredas, ke, sekvante fidele Ia na-
turajn leĝojn, oni ĝuos la plej grandajn profitojn, kaj
pro tio ĝi studadas tiujn leĝojn, por plenumi ilin laŭ-
eble plej akurate, atingante tiel la plej grandan pro-
gresoa.

Se la stato de malsano estas fenomeno reala,
se ĝi ekzistas, tiam ĝi estas ankaŭ fenomeno natura,
efiko de justa leĝo, kaj oni devas ĝin studi laŭ tiu
ĉi koncepto.

Oni ne diferencigas esence inter la fiziologio
kaj la patologio; ili estas la samaj funkcioj, identaj en
sia mekanismo kaj en siaj fundamentaj kaŭzoj. La
diferenco inter ili ne estas en la eco, sed en la kvan-
to. Ne ekzistas veraj funkcioj patologiaj.

Pro tio fiziologio kaj patologio estas simple la
sama stato kun diferenca polarizo. Du fortoj agas
konstante, por konservi Ia vivon; ilia ekvilibro estas
la fiziologio, Ia supereco de unu el ili estas la pato-
logio. Jen, pro kio oni ne devas kontraŭbatali la sta-
ton de malsano, klopodante malaperigi ĝiajn efikojn.
Necesas konservi la ekvilibron de la polarizo; ĉar la
malsano ne estas io eks!-er Ia vivleĝoj.

Same, kiel oni ne mallperigos per almozoj la
mizeron aŭ malriĉecon de familio aŭ de tuta popolo,
sed nur per la pligrandigo de la rimedoj por la ri-
ĉiĝo, same oni ne rnalaperigos la malsanon. forigante
la fenomenojn patologi sed nur pligrandigante la
sanon, la vivenergion. Je] Ia rolo de la vegetarismo.

Tamen oni devas koni Ia malsanon jam evolu-
intan kiel fenornenon efektive ekzistantan, por t.ri
profito] el tiu kono. Ni devas koni la mekanismon
kaj la evoluon de la malsano. Se ĝi ekzistas, ĝi estas
necesa fenomeno de la momento de sia apero, kaj
:ni devas koni ĝiajn kaŭzojn.

Ŝanĝoj en la fiziologia vivo estas elmontroj de

ofendoj kontraŭ la leĝoj de la naturo. Per la patolo-
giaj (t. e. malsanecaj) fenomenoj la naturo faras spe-
cialan klopodon; ĝi pliintensigas la funkcio de la
organismo, por ke la organismo defendu sin kontraŭ
la atakoj montriĝantaj en akuta fenameno. Se la ata-
koj montriĝas per kronikaj fenomenoj, la elrnontroj
de la malsano avertis pri konstantaj kaŭzoj de mal-
sano, kaj oni devas serĉi tiujn ĉi kaŭzojn.

Se ni imagas ia malsanon, kiel fari., kuracisto
D-ro Lindhard de

imagas-la
 ez formo de arbo, ni vidos,

ke la radikoj de tiu ĉi arbo estas la nescio, la indi-
ferenteco, la sinindalgo kaj la manko de memregado.
LI trunko de la arbo ko.isistus el rnalg andigita viv-
energio kaj el restajoj de infektiloj kaj venenoj en
la organismo. La branĉoj estus Ia patologiaj fenome-
noj (malsanecaj elmontraĵoj): febro, inflarnoj, hemo-
ragio, tumo:oj, bakterioj k. t. p.

Jen la malsano unika, ĉiam la sama, tiam iden-
ta en siaj kaŭzoj kaj sia mekanismo de produktado.
Sed pro tio, ke la homoj estas tute malsimilaj inter
si kaj vivas laŭ diferencaj manieroj, la diagnoza pro-
blemo laŭ la vidpunkto de naturismo estas problemo
pri individueco de malsano, ne pri speco de malsano.
Oni devas scii, kia estas Ia individuo kaj kiel ĝi vi-
vas, por povi malaperigi la radikojn de la arbo de
malsano. Oni devas scii ankaŭ kiel evoluas la viv-
funkcioj (digesto, spirado, movado), por starigi uti-
lan terapion.

Tiu ĉi kuracista kriterio aplikita al la tuta bio-
logio povos proksimigi Ia tagon, kiam la filozofoj, la
poetoj kaj la kuracistoj parolos unu saman lingvon.
Tiu ĉi tago estos tago de feliĉo. Tiu epoko devas
esti preparata de la vegetaraj societoj. Tiu ĉi kon-
gresa devas esti la fundamenta ŝtono por tia epoko
de paco kaj bonfaro.

Trad. O. B.

LA KOMERCO PER PELTAi0J

Mary F. Lovell, Usono.

Kelkaj personoj kontraŭaj al la peltbest-kaptado
diras, ke ili ne deziras batali kontraŭ Ia peltkomerco;
ĉar ili ne volas forpreni de homoj ilian vivsubtenan
okupon. Pro la sama motivo oni defendis la alkohol-
ejojn. La alkoholejoj estis fermataj (nur en Arneriko,
bedaŭrinde!, la tradukanto), kaj Ia personoj kiuj de-
vis forlasi tiun vi ✓subleao tro .ris sian vivsubtenon
en komercoj aŭ industrioj, kiuj nun floradas ĝuste
pro tio, ke ilin nutras personoj, kiuj antaŭe forper-
dis sian monon en la drinkejoj.

Aŭtomobiloj svarmas sur niaj publikaj vojoj, kaj
tamen ĉevaloj estas ĉiam aĉetataj je altaj prezoj. Tiaj
aferoj aranĝiĝas per si mem, ĉar la ŝanĝoj okazas
iom post iom. Kelkaj personoj kontraŭas la senvian-
dan reĝimon, opiniante, ke la bestoj amasokupos la
mondon, se tiu reĝino far iĝos universala. Nenio si-
mila okazus; ĉar nur iom post iom lanĝiĝas la kuti-
moj kaj tre malrapide.

La sinvestado per peltoj estas sama barbareco,
kia estas la uzo de plumoj sur korp- aŭ kapvestl..ĵoj.
La krueleco de la kaptila ĉasado impresan tiom forte,
ke humanuloj opinias, ke la bredado de peltdonaj
bestoj en farmejoj estas humana. Tio tamen estas
nur relativa. La felo de la besto devas resti sendi-
fekta; tial unu el la metodoj, por mortigi la bestojn
estas la premado sur la torako (brustkesto, pulmujo).
Ĝi estas farata per la piedo de la homo. La senflata
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klarigo estas, ke la homo piede mortpremas la beston.
Longaj observoj kaj esploroj rajtigas Ia skrib-

anton, esprimi la firman kaj neŠanceleblan konvinkon,
ke la praktiko, bredi laŭ komercaj principoj bestojn
kun la intenco, mortigi ilin, devas nepre konduki al
pli aŭ malpli granda krueleco.

Tiuj, kiuj estas liberaj je Ja emo, porti nur ion,
kio estas „malfalsa", pripensu tion ĉi. Kaj la malfal-
saj huma uloj, kiuj vere deziras ĉesigi la kruelecon
kunligitan kun Ia peltkomerco, praktiku sian intencon
per tio, ke ili tute ne portu peltaĵojn.

Laŭ „Starry Cross" . trad. O. B.

„CIVILIZITA HOMF1R0!"

S-ro Lamington Worthington-Evans, militministro
de Usono skriba konstatis, ke dum la jaro 1924a es-
tis uzataj 1002 bestoj por eksperimentoj pri gasoj
uzotaj aŭ proponitaj por uzo dum militoj. Estis 68
katoj, 445 kunikloj, 251 kobajoj, 166 ratoj, 64 musoj,
4 kaproj, 4 simioj. El tiuj ĉi estis mortigataj 337 per
Ia eksperimentoj mem, la restantaj poste. Laŭ „Star-
ry Cross".

En Anglujo ekzistas nova profesio: estas la pro-
fesio de Ia homoj, kiuj kontraŭ bona pago servas
kiel eksperimentobjektoj por la militgasa industrio.
Tamen, pro la rezulto, kiun preskaŭ certe havas tiu
ĉi okupo por la profesianto, malgraŭ alta salajro ne
prezentiĝas sufiĉe da kandidatoj.

Tio okazas en tempo de paco, paco fabrikita
post milito, kiu estis farata sub Ia devizo „Milito por
fini militon" aŭ „La lasta milito". Ni ne povas par-
topreni en la ridindaj kaj hipokritaj klopodoj de kel-
kaj politikistoj, kiuj volas malpermesi al militantaj
landoj la uzon de venenporta gaso, deklarante
tiel 1a militon sen gaso kiel heroan kaj permes-
eblan faron. Kontraŭe, multaj el ia paccelaatoj jam
perdis Ia esperon, ke fine la milito estos definitive
forigata per io alia, ol per la fakto, ke la militiloj
fariĝis tiom diablaj, ke estus senutile. sendi soldat-
amasojn en la miiitzLanon, ĉar la civiluloj, kaj inter
ili ankaŭ la militinteresuloj kaj aventuristoj mem:es-
tos rr►inacataj de eĉ pli granda danĝero ol la varm-
sangaj homoj, kiujn oni sendas al la batalicarnpo, por
pagi per sia vivo la spezojn de artif.ka entuziasrno
naciista.

KONTRA(.1* LA MILITO

La kunsido de Religiaj Gvidantoj dum la Kon-
greso por Militrifuzo en Utrecht (Nederlando), la
20an de aprilo 1925a. akceptis jenan rezolucion:

La grupo de Rel. Gvid. kontraŭ Milito kaj Milit-
preparo, juĝante, ke nur la kristanaj principoj povos
savi la homojn kaj popolojn, ke tiuj principoj estas
kontraŭataj ne sole de la influo de la peko, sed an-
kaŭ de pekaj kutimoj, inter kiuj la milito estas la
plej detruiga, ke la milito ne nur mokas ĉiun juste-
con, sed ke la moderna rnilitado ankaŭ ofendas la
religie moralan konscion en netolerebla maniero, ke
valoras ĉiun oferon, serioziĝi antaŭ tiu krimo, ke es-
tas pli bone suferi maljustecon, ol fari maljustaon,
ekbatalos kontraŭ milito kaj militpreparo kaj instigas
ĉiujn kristanojn en kaj ekster la eklezio kunlabori,
por ke la nomoj de Jesuo Kristo kaj lia Ĉiela Patro
ne plu tiom abornene estu ofendataj, kiel okazis dum
la pasintaj jaroj.

Sekretario de la Grupo estas Pastro J. B. Th.
Hugenhoitz, Amrnerstol: raportis S-no Julia Isbrŭcker.

7'utnonda packon„reso. De la _1a ĝis la 6a de
septembro 1925a okazos en Parizo la 24a Tutmonda
Packongreso de la lnternacia Ligo de Pacsocietoj
(sidejo Genevo). Diskutot-j punktoj estas la Proto-
kolo de Genevo. Problemoj de Supernacia Juro, de
la sekurigo kaj de la Seaarmiligo.

For de la Perfor:;i! Sub tiu ĉi titolo la Inter-
nacio de la Militkontraŭuloj eldonos libron, kiu unua-
foje donos vastan informo pri la evoluo kaj 1a prin-
cipoj de la rnovado. La libro devos esti programa
manifesto kaj literatura dokumento pri la aktiva pac-
movado. Tre kapablaj kajyamaj kunlaborantoj trovos
esprimo► ea la •erkajo. Gi aperos en angla, esper-

G. Schwenk: Fidelaj je la naturo

anta, franca kaj germana eldonoj. La prezo estos
proksimume 6 ĝis 8 markoj. Mendojn oni jam nun
sendu al Arnold Kalisch, Berlino C 54, Gipsstr.
16 (poŠt:-Ieka konto Berlino 146356), indikante, en
kiu lingvo Ia libro estas dezirata.

La Gerrnaaa Sekratariejo de ia Militkontrai.-luloj
troviĝas nu -1 ĉe S-no Eraa Kalisch (pats'tĉekkoMo, sub
nomo de sia edzo),, adreso Ius citita. La Internacio
de Militkontraŭuloj akceptis por siaj sciigoj en Es-
peranLo la revuon „Libero" aliloke jam cititan.

Je 3-6 julio en Londoro okazos la lnternacia
Konferenco de Militko - trat".:uloj kun la partopreno de
konataj agintoj el malt3j landoj, kiel: V. Bulgakov,
ekssekretario de L. Tolstoj, Pier. e Remus (Fkŭstrujo),
Guissen (Hollando), Janko Todorov (Bu:garujo), Ma-
rianne Rause (Francujo) Pr. Pitter (Cehoslovakujo),
E. Relgis (Rumanujo). cl-ro Kobler (Geraaanujo) kaj
multaj aliaj. Pri la laboro de la konferenco detale
raportos Libero en unu el siaj proksimaj numeroj.
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FELI1RJ ESTAS LR KORE PURAJ
De Felix Ortt.

„Feliĉaj estas la kore puraj, Car ili vidos Dion".
Multajn fojojn mi aŭdis ĉi tiun parolon de Jesuo el
la parolado sur la monto, la unuan porton konfirrna-
tan, tamen la duan parton rigardatan kiel simbolan
esprimon de la gustumota feliCego, kiun oni kom-
preneble ne devas kompreni laŭvorte, ĉar kiu mort-
emulo vidos Dion?

Ĝis kiam subite Ia pli profunda kaj pli vera sen-
co de la promeso estiĝis klara por mi. La kore puraj
efektive vidos Dion, la akcento sur „Dio" kaj ne sur
vidi, kiam la kore nepuraj nur povas vidi la malpu-
ran, la bestecan, la malalthornan, la sentaman, la
pasiecan, aŭ kiel oni volas nomi ĝin.

Ili ne vidas la korpon kiel ternplon de la Sankta
Spirito, sed kiel portanton kaj vekigilon de pekaj
pensoj, kiujn oni pro tio laŭeble plej multe devas kaŝi.

Ili ne vidas la belecon de Ia korpaj linioj kaj
formoj kiel Dian donacon por ĝojiĝo, sed kiel tentojn
de la diablo.

Ili ne vidas la krean agon kiel normalan elmon-
tron de la Vivo, kio ja estas la Dia revelacio en la
Materio, sed kiel ion, pri kio oni parte sekrete ĝojas,
aliparte hontas, kvazaŭ oni vidus en tio simbolon de
la Pekofalo.

Kiom granda estas la nombro de tiuj, kiuj ne
vidas Dion kaj ne povas vidi Lin, ĉar iliaj koroj ne
estas puraj, ankaŭ se ili cetere estas bonaj, virtaj, re-
ligiaj kaj alte starantaj homoj.

Kaj kiom granda estas la nombro de tiuj, kies
koroj estas malpurigitaj; Car iliaj gepatroj rnalAentis
la edukadon e n ĉasteco kaj a 1 ĉasteco, kaj lasis
ĝin al la hazardo, alie dirate: al la „strato"!

Ho, estas multe pli facile, kontraŭstari pro ĉiaj
kaŭzoj la „klarigon", ol fari al si malfacilalojn pri la
demando, kiel oni povas doni al siaj infano bonajn
kaj purajn informojn.

Estas multe pli facile, sekvi strutan politikon.
Sed tio ne malhelpas ke la infanoj tamen estas in-
forma':_aj, en ĉiu okazo, oni povas kontraŭstari tion
aŭ ne. Se ne de ni, tiam de aliaj, kiuj certe plenu-
mos tiun devon kun malpli da amo, kaj ne laŭ ia
spirito de pureco, kiu feliCigas.

Oni ne povas atendi templosanktigon de varti-
stinoj kaj stratkamaradoj.

Kaj la gepatroj, al kiuj mankas morala serioz-
eco, detenas de siaj infanoj la de Jesuo laúditan
feliCegon.

El nederl. li:igvo tradukis C. J. R. D.

INTERNRCIR VEGETIARA
La bela himno estas sendata al tiuj pagintoj por

1925, kiuj ne antaŭe jam ,ricevis ĝin. La ricevantoj
bonvolu korekti la preseraron en la tria Lakto de la
fino: la dieso devas stari antaŭ la F (do, fis), ne an-
taŭ la fk (do, ne ais).

De tiu ĉi kanto, same kiel de la internacia kan-
to de Felix Ortt, kvinli.igva, nia landa sekretariino en
Nederlando volonte sendas pluajn ekzemplerojn al
ĉiu mendanto. Sed laŭeble oni mendu kelkajn ekzem-
plerojn, por malgrandigi Ia afrankkoston. Prezo 10
tendoj roo ekzemplero.

20
	

VEGETRRRNO

0-JARA SERVABO Al HOMOJ
Je 15 aprilo 1924 pasis 40 jaroj da literatura

kaj socia agado de lvan Ivanovie Gorbunov-Posadov.
Je 16 majo 1925 en la Moskva vegetara restoracio
estis festata Ia 40-jara jubileo de Ia Moskva eldonejo
„Posrednik" (Peranto) fondita de Posadov. Okaze de
tio aperis artikolaro dedizIta al la soci-literatura kaj el-
dona agado de 1. I. Gorbunov-Posadov. La festado
pasis en varma, amika atmosfero. Krom 13 multaj
ĉeestantoj, venis multaj gratuloj kaj 'salutoj de for-
estantoj. Ivan lvanovie estas ankoraŭ tre vigla kaj
energiplena homo. Li tre ofte paroladas en la Moskva
vegetara restoracio kaj alte tenas sian luman stan-
dardon.

Ĉi-sube ni transdonas la diriton pri Posadov de
Josefo Perper, okaze la 60-an naskiĝd Arevenon de
la unua.

lĝinte vegetarano antaŭ pli ol 35 jaroj, Iv. Iva-
noviĉ tro multe laboris por la disvastigo de la vege-
tarismo. Depost 1893 „Posrednik" komencis eldoni
vicon da verkoj pri la vegetarismo, kiel „Etiko de la
nutrado aŭ la moralaj principoj de la seamortiga
nutro" de H. Williams, „Unua štupo", „La nutrado
de homo hodiaŭ" kaj en la estonto" de A. Beketov,
„La sciencaj bazoj de la vegetarismo", „Kruela amu-
zo", Vegetara kuirejo", „La natura nutraĵo de la ho-
mo", „Nia nutraĵo" de Paterson k. a.

Tiuj ei verkoj tre vastigis Ia vegetarismon en
Rusujo.

En 1905 aperis la unua parto de Ia humaaista-
zoologia krestomatio „Amiko de bestoj" de Iv. I ia-
novie kaj V. Lukjanskaja en kiu por unua fojo aperis
la konata versaj° „Himno de l' frateco". Tiu ĉi ver-
saj.) tiel klare kaj profunda esprimis la esencon de
la vegetara ideo, ke ĝi fariĝis vegetara himno, kan-
tata dum kongresoj, festoj, kunvenoj.

RI la sama celo servadis „La Biblioteko por
infanoj kaj junuloj' kaj Ia pori.ifana gazeto „Majak"
(Lurnturo) kiu aperis de 1909 ĝis 1919.

En 1909 fondiĝis en Moskvo la Moskva Vege-
tara Societo kiun aktive partoprenis lv. 1v.. Tiu ĉi
societo tre multe ŝuldas al ii por sia fruktoporta
agado.

Lastjare, kiam „Posreinik" iom malagas, Iv. lv.
daŭrigas sian faro- disvastigante Ia penson pri amo
kaj koaipato al ĉio vivanta f.er muknombraj parola-
doj kaj koaferencoj.

Ni esperas ke li ankoraŭ longe vivos kaj ek-
partos sur siaj fortaj vegetaranaj sultroj la karan
„Pcxrednik".

IOM PRI IA Sinif0 hE ili 01111011011 YiliAl0 PDR EN01310
Estas al ĉiuj konata la pereiga influo de la al-

koholo al la homaj korpo kaj animo. Hodiaŭ-  ĉiu scias,
ke la drinkado bestigas, ke e : la rnodera trinkado
nebuligas la prudenton kaj malakrigas la moralecon
de la hcmo. Ne multaj tamen konscias pri Ia ruiniga
influo de Ia alkoholo sur la materiala bonstato de
la socio.

La nova libro de Richard Bbkel „La mono de
la laboristo" atestas pri la sekvoj de la senalkohola
vivado precipe en laboristaj rondoj. Laŭ Bbkel nun-
tempe en Usono ekzistas 15 laboristaj bankoj, kiuj
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bonege laboras. Li kalkulas Ia laboristajn ŝparojn
post la malpermeso de la alkoholo, je 1 miliardo da
dolaroj ĉiujare. Granda parto de tiuj ŝparoj estas
uzata por plibonigo de la vivkondiĉoj de laboristaj
familioj, sed multaj milionoj ankaŭ estas uzataj en
industriaj entreprenoj aŭ en laboristaj bankoj.

La samon atestas la sciigo en „Beriiner Tage-
blat" de 7 junio p. j. sub titolo „La aikoholmalper-
meso kaj la popola bonstato". La sciigo vortas:
„Hieraŭ ĉi tie malfermiĝis en la eeesto de 1200 de-
legitoj la jarkunveno de la popularaj bankoj. An-
taŭ la kunveno d-ro Warren Stone, gvidanto de
la fervojistoj-abstinuloj en sia parolado diris, ke la
malpermeso havis kiel sekvon ankaŭ la duobligon de
Ia ŝparoj de amerika popolo. En la lastaj tri jaroj
tiuj ŝparoj atingis pli ol 3 miliardoj da dolaroj. Tri-
dek novaj ŝparbankoj estas fonditaj. La laboristaj or-
ganizaĵoj disponas jam pli ol 100 milionojn da dola-
roj

Cio ĉi tio tre klare montras kia grandega sig-
nifo por la plibonigo de la vivo havos la rifuzo je
alkoholo kaj Tabako — du eispezigaj kutimoj, kies
ekzisto nur ruinigas la homon kiel materiale, tiel
ankaŭ fizike kaj morale. Se la mono nun uzata por
alkoholo kaj tabako, estus uzata por nutro kaj vesto,
multaj infanoj marliĉul=j estus savaj kaj vestitaj. Se
krome la tuta areo kulturata por tabako, kaj se la tuta
peno por alkohoiproduktado estus uzitaj por kultu-
rado de cerealoj kaj produkto de vestalo, estas tut-
certe ke la mizero de la nunaj tempoj kaj ĉe la sa-
ma sociordo estus multe pli malgranda.

INTER NI

La abonantoj kaj la anoj de Vegetara Ligo Es-
perantista ricevos tiun ĉi numeron el Sofio kune kun
ekzernplero propaganda de la monata bulteno „Libe-
ro", kies vasta programo enhavas ankaŭ vegetarismon.

Mi, la redaktanto, korespondas kun la Sofiaj
samideanoj pri Ia kunfandiĝo inter Libero kaj \iege-
tarano, kaj eble ankaŭ fakkunsido nia en Genevo
okupos sin pri tiu ĉi demando. Certe ne estas opor-
tune, ke ekzistas paralele bultenoj tiom p-rencaj
kiom tiuj ĉi du. Mi mem pro personaj motivoj multe
ŝatus, liberiĝi el la sekretaria kaj redakta laboro por
nia bulteno, kiun mi mem fondis en la jaro 1914a
kaj kiu malgraŭ Ia malgrandeco de nia rnovado kaj
multflankaj malhelpoj daŭre estis kaj ankoraYi estas
,zivkapabla. Tio estas ĉefe la merito de kelkaj tre fer-
voraj landaj sekretariinoj en bonmonaj regionoj. La
efiko de nia bulteno estas sufiĉe kontentiga; ĉar en
ĉiuj rnedioj de vegetaranoj kaj abstinuloj oni nun
scias, ke Esperanto estas ligilo inter diversnaciaj sam-
celanoj, kaj multaj nacilingvaj revuoj vegetaraj eer-
pas informojn el nia bulteno. Nia lingvo estas unu
el Ia oficialaj lingvoj de ia iiternaciaj vegetaraj kon-
gresoj, kaj por la kongreso de Londono aranĝota de
la lnternacia Vegetara U sluiĝo ni havas bonan espe-
ron, ke nia lingvo faros grandaa paŝon antaŭen.

La kotizoj, kiujn pagas la anoj kaj abonantoj
de nia bulteno, servas do ne nur, por havigi al ili
ĉiutrimonate iom da Legal°. sed ankaŭ por fari per
senpagaj ekzempleroj al organizoj, revuoj kaj resto-
racioj propagandon por nia afero.

Tiu ĉi propagando estas ebla nur per bulteno,
kies titolo jam parolas klare pri enhavo kaj celo. Pro
tio kaj por ke ne malaperu inter aro da aliaj celadoj

t i u reformo, kiun ni, la vegetaranoj, opinias kiel ba-
zan reformon por ĉiu ajn progreso, ni dum jaroj ne
aŭskultis la konsilon de kelkaj samideanoj, doni al
nia organo, koresponde kun la vasta horizonto de ĝia
enhavo, iom pli ĝeneralan titolon. Post kiam nun la
Sofiaj samideanoj prenis sur si r la iniciaton, por puŝi
niajn ideojn per pli ĝenerala devizo en pli vastan
kampon, ne estas plu loko por diskuto. Feliĉe ili estas
konvinkitaj pri la graveco de Vegetarismo kaj ne ka-
ŝos ĝin sub amaso da estetikaj aŭ teoriaj diskutaĵoj;
en iliaj manoj nia ideo ĉiam havos la unuan lokon.

Pro tio mi esperas, ke ni agos kun la konsento
de legantoj kaj abonantoj, se ni prenos iun decidon
pri kunfandiĝo de la du organoj. En tiu ĉi momento
mi ne scias ankoraŭ, Cu durn la Ĝeneva kongreso
oni povos, en faka kunsido, pr:paroli tiun ĉi aferon.

Ciuokaze mi volas jam nun diri. ke nia Ligo kai
nia movado forte vivas kaj vivos kaj ke kunfandiĝo,
kiel proponita, neniel s'gnifas (kiel en tre oftaj oka-
zoj) kaŝitan bankro.on. Kontraŭe: ni kredas esti su-
fiĉe fortaj, por eldoni monatan organon, kaj se nia
paŝo montriĝos erara, ni tute simple povos ree iri sur
la ĝisnuna vojo.

Oscar Bŭnemann.

Leo Tolstoj

ELDONAĴOJ PRI VEGETRRISMO, RBSTINO K. SIM.

GUIFI NRTURISTA (Naturista Gvidlibro), eldo-
nita de la grupo „Helios", Vale3cia, Cfave 22 Hispa-
nujo. 96•paĝa, prezo 1 peseto. Tiu ĉi broŝuro estas
tre salutinda. Ĝi enhavas multegajn adresojn de ve-
getaraj manĝejoj, pensionoj, organizoj, revuoj, kon-
traŭalkoholaj movadoj, pacrnovado k: t. p., la „Na-
turismon en 20 lecionoj' de D-ro de Souza, instruajn
skizojn kaj artikoletdjn, hispanlingve. Antaŭparolo en
Esperanto kaj multaj informoj pri Esperanto kaj pri
nia ligo faras la libron taŭga por tutn -ionda uzado.
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Multaj informoj, evidente, estas ĉerpitaj el nia bul-
teno. Gratulon al niaj Valenciaj samideanoj pro tiu
bonega laboro!

Oni intencas, ripeti la eldonadon de tiaj gvid-
libroj. Tiam iom post iom malaperos la geografiaj
kaj presaj eraroj, kiuj estas neeviteblaj en eldonaĵo
presita en lando, kie fremdaj lingvoj estas nemulte
studataj. La broŝuro meritas tre vastan disvastigon.

„O VEGETARIANO". La redaktantoj de tiu ĉi
bona portugala revuo petis nin, represi jenan sciigon:
„Sanori, riĉecon kaj triumfon senpage proponas „O
Vegetariano", sendante dum tri monatoj senpage la
revuon al personoj, kiuj sendas en legebla skribo sian
adreson al O Vegetariano, Largo dos L6ios .50, Por-
to, Portugalujo".

,,THE STF1RRY CROSS", el kiu en tiu ĉi numero
aperas kelkaj novaĵoj tre sciindaj, estas la monata
organo de la Amerika Kontraŭvivisekcia Societo, el-
donanto Robert R. Logan, agreso: 3243 Chestnut Str..
Philadelphia, Pa., (Jsono. Jarabono unu dolaro.

NOVO ĉOVEĈESTVO (Nova Homaro), nova bul-
garlingva revuo, kiu batalas sub devizo „Ne estas pli
granda fonto ol la amo". 10 kajeroj jare 20 levoj;
adreso Novo Ĉoveĉestvo, D. Lozenec, 165, Sofio,
Bulgarujo.

VEGETARISK TIDSSKRIFT (danlingva) de marto,
_1\1.). 3, enhavas bonegan artikolon „Lernu Esperanton"!
de nia samidianino Noll.

DIE LEBENSREFORM, ĝenerala revuo por viv-
reformantoj elnonata germanlingve (oni intencas, es-
tonta doni ankaŭ iom da Esperanta teksto) de Fr.
Paul Lorenz, Freiburg en Baden, la fervora batalanto
por vegetarismo kaj eldonanto de libroj pri la vivre-
formo. ,Jarabono M. 2.

DIE GEGENWART (La Estanteco), eldonanto
Heinrich Petersen, Trittau in Holstein (Germanujo);
dumonata germanlingva revueto pri higieno sur la
bazo de vegetarismo kaj ĝenerala vivreforrno.

MAHATMA GFINDHI, » Kondukilo al Sano" (Ein
Wegweiser zur Gesundheit), germanlingva eldono de
la gravega verko de tiu ĉi granda batalanto por paco
kaj vera kulturo. Rotapfelverlag, Erlenbach-Zuriho
(Svisujo). Tre rekomendinda libro!

ESPERANTAJ ELDONAĴOJ

BATALANTOJ POR Lfi HOMARA PACO, de
D-ro Winfried Fricke, eldonejo la Batalanto, Brgmstr.
Finkstr. 19, Hanovero, Germanujo. Prezo M —'40 aŭ
Dol. 0'10. Varmaj alvokoj por tuthomara paco. La el-
donejo intencas eldoni neregule aperontan bultenon
sub nomo „La Batalanto", por batali efike por la paco.

ESPERANTO-GERMANA VORTARO, kompilita
de Karl Minor, eldonita de Ellersiek & Borel, Berlino
S. W. 61, Germanujo; prezo M. 6 . —. En malgranda,
porpoša formato tiu ĉi vortaro montras preskaŭ en-
ciklopedian enhavon kaj estas jam pro la klarigoj pri
vortformado tre rekomendinda.

LA URBESTRO DE ZALAMEA, dramo triakta
de Calderbn de la Barca, eldonita de tradukinto En-
rique Legrand, Montevideo, Urugvajo; prezo sfr. 2 . —.
Bona traduko en senrimaj versoj; nur kelkfoje ĝenas
Ia prepozicio „de" antaŭ infinitivo.

GEORGE FOX, fondinto de Ia kvakera societo;
skizo pri lia vi o kaj agado de Henry van Ettei; hav-
ebla ĉe Friends' Council for International Service,
Londono E. C. 2. 136 Bishopsgate, Anglujo. Prezo 3,
pencoj. Edifanta brolureto.

Ft NORMAN CONQ(JEST, propaganda komedie-
to beleta, en tri aktoj, de William Morrison; eldonis
Brita Esperanto-Asocio, 17 Hart Str., Londono W. C. 1. .

INTERNACIONAL RADIO MiiNUAL, de H
Epton; sama eldonejo; prezo 6 pencoj. Vortaro radio-
teknika. Esperanto-angla kaj anglo-Esperanta kun en-
konduko en nian lingvon kaj ut!laj klarigoj.

LIBERO, monata revuo internacia por la reform-
igo de la vivo; Sofio, Bulgarujo, strato Vitaa'ka 48,
eldona societo „Posrednik" (la peranto); jarabono sfr.
4*—. Rekomendaj vortoj estas superfluaj, se ni diras,
ke ni studas Ia eblecon, unuigi nian bultenon kun tiu
ĉi bona monata revuo.

INTERNACIA POLICTEKNIKA EKSPOZICI0,,
Karlsruhe, Germanujo, eldonis klasifikon kaj progra-
mon en Esperanto; adreso Karl-Thedrichstr. 17, Karls-
ruhe, Baden.

BULTENO, monata organo hektografita de la
Antverpena Esperanta Grupo; redaktejo Boomsche
Steenvea 444, fintverpeno, Belgujo.

HUNGARLANDli ESPERANTISTR SOCIE
LABORISTA, BudapeŠto IX, Marton-utca 28, eldonas
sian oficialan sciigilon kiel aldonon al hungarlingva
,Laborista Sporto kaj Higieno'; ambaŭ organoj bat-
alas energia kontraŭ la alkoholo.

OOMOTO, gazeto Esperanta por la propagando
de la spirita movado japana „Oomoto"; havebla ĉe
Oomoto-Propaganda Oficejo, Rjabe, Japanujo; jar-
aborio sfr. 4 . 80.

ESPERANTO-UUTISET (Esperanto-Novaĵoj), no-
va finlingva propaganda bulteno,. adreso Esperanto-
Institut° de Finlando, Kluuvikatu 7, Helsinko. Pere
de finlandaj konsulejoj estas senpage havebla „Voj-
aĝado en Finlando", eldonita de ia sama instituto.

„ESPERANTO", organo por Ia disvastigo de Es-
peranto en Rumanujo, en rumana kaj Esperanta lin-
gvoj; redaktejo urbo Ploesti, Plata Unirei 24.

„ESPERANTO" de Ĝenevo enhavas en la maja
numero tre Iegindajn artikolojn: Pri ideala nutraĵo..
Kontraŭalkohola leĝo en Finlando. La kuracado na-
tura. Adreso 6enevo, 12 Boulevard du Ti-latre, Svisujo.

REAPERANTOJ, triakta familia dramo de Hen-
rik lbsen, el norvega lingvo tradukita de Oscar Bŭ-
nemann, eldonejo Ellersiek & Borel G. m. b. H., Ber-
lino S. W. 61, Wilmsstr. 5, kaj Dresdeno, Germanujo..
Prezo g. M. —'80.
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El MUTAJ LUDOJ
ACISTRUJO. En Vieno krom la bone konata manĝejo

„Thalysia", I. Oppolzergasse 4. estas ĉiam rekomendinda la
Vegetara Manĝejo en la V-a distrikto, Linke Weinzeile 12.
Por garantii per paca rimedo kaj financa reformo la tut-
mondan pacon, Jozefo Drach, Vieno 1., Wollzeile 39, el-
trovis la „pacdolaron• kiel monunuon. Li ĝin proponis al la
Ligo de Nacioj kaj trovis grandan interesiĝos. Lia devizo

estas: Kontraŭ armiloj kaj limoj.

Reykjavik, anino de la dana vegetara societo, raportas, ke
troviĝas kelkaj vegetaranoj sur la insulo. Estas eble, vivi
vegetare; sed estas multkoste, ĉar la plej multaj vegetaraj
nutrajoj devas esti importataj, kaj kelkaj el ili estas sub-

metitaj al forta doganpago.

BELGUJO. Fondiĝis Koopera Societo, kiu havas la cel-
on, senprofite servi per praktikaj organizoj la vegetarariojn

kaj tiel ia vegetarismon mem. La unua paSo farota estas la

organizo de Vegetara Manĝejo en la ĉefurbo Bruselo; sed
por tiu tasko oni bezonas ankoraŭ la kunhelpon de fervor-
uloj. Sekretario estas s-ro Weil, Avenue Alexandre Bertrand

48, Bruselo.

ITALUJO. F11 ĉiu vojaĝanto tra Italujo estu rekomen-
dataj tre insista la bonegaj kantraŭalkoholaj kaj vegetaraj
mangejoj en Milano; Via Giuseppe Mengoni 2, posedantino
Pierina Pandolfi, kaj en Torino: Corso Vittorio Emanuele
41, gvidantino Natalia Bocca. Ambaŭ manĝejoj troviĝas en
la unua etaĝo. En Pedrengo apud Bergamo (tramlinio Ber-
gamo—Seriate) troviĝas „Villa Beatrice.  , kie vegetaranoj

ĝuos agrablan ripozon.

BULGARUJO. En la urbo Karlovo oni fondis vegetar-
an grupon kun dekses membroj. Gvidanto de la movado
en Karlovo estas S-ro Ivano Dermengiev, adreso ĉe Soci-

eto Balkanski Nektar.

LITOVUJO. En Ka'ano, la Cefurbo, Ia Litova Vegetara
Asocio antaŭ nelonge havis du ĝeneralajn kunsidojn, kiujn
partoprenis litovaj vegetaranoj (ankaŭ el provinco: TelŠiaj,
Siailiaj k, t. p.) sufiĉe multnambre. Litovoj komencas in-
teresiĝi pri vegetarismo, precipe inter la studentaro. En
Kaŭno jam ekzistas manĝejo por studentoj, en kiu oni povas
ricevi ankaŭ seaviandan mangaĵon. Organiziĝas vegetara
manĝejo. Dum unu ĝenerala kunsido D-ro Ingelevklius pre-

legis pri „Disvasti",o de Vegetarismo" en la tuta mondo.

Post la prelego estis unuanime akceptate: 1) sendi samide-
anan saluton al la Internacia Vegetara Unuigo, al F1ngla Veg.
Asocio kaj al Franca Veg. Asocio, 2) anigi al la Internacia
Veg. UnJiĝo, 3) kun aliaj vegetaranoj festi Ia duan diman-

Con en septembro - iel vegetaran festotagon. Multe oni dis-
kutis la gazetan demandon. Finfine oni provizore, pro mal-
bona financa situo, decidis prokrasti la eldonon de
litova veg. organo kaj eldoni jaran pli vastan kaj intere-
san almanakon. Krom tio la Asocio abonos la veg. revuojn:

Vegetarano, Lebenskunst, Vegetarische Warte. La komitato
estas reelektita jene: D-ro J. Vanagas, prezidanto, Vladas
Butkus, sekr., S. Matusevi:ius, kasisto, Pr. Skardzius kaj
MeSkauskas. Inter la prelegitaj raportoj el la provincoj la
plej interesa estis tiu el TelŠiaj, kie estas 23 agemaj mem-

broj, kiuj sukcesis, organizi en Plunge veg. grupeton, kaj

bone propagandas en ZhemaiCiaj.

Fll Ka'ina veg. asocio mankas biblioteko de veg. libroj,
jurnaloj. Vcgetaranoj esperantistaj estas pelataj, sendi senpa-

ge pJr nia biblioteko broSurojn kaj ĵurnalojn, ankaŭ kore-
spondadi. Ni estos pro ĉio tre dankemaj kaj ankaŭ niafian-

ke penos same respondi. Fldresu al Vladas Butkus, 2-ji

gimnazija, Prezidento-gatve 2, Kaŭ Litovujo. Laŭ raporto
de nia sekretario la iateresiĝo pri nia Esperanta 'afero estas

ĉiam kreskinta inter la vegetaranoj de Litovujo.

GRANDBR1TUJO. La fortaj protestoj de la Bestpro-
tektaj Organizoj havis la sukceson, ke la „rodeoj" (prezent-
aĵoj, en kiuj ĉevaloj kaj brutoj estas de rajdanta ĉasisto

pelataj kaj kaptataj) estas forigitaj el Ia sporta programo

de ekspozicio de Wemblej en 1925.
La jara kunsido de La Vegetara Societo (fondita en 1847)

okazis en majo 1925a en Newkastle-on-Tyne kaj enhavis tre
edifaj• kaj belajn p - ezentaĵojn kaj paroladojn. Post bonveno
al la gastoj de la prezidanto da la loka vegetara grupo, Rev.
Arthur J. Stanhope, la prezidanto de la societo diris inter-

alie, ke vegetarismo ne estas nur iu flanka movado aŭ Sat-
okupo, sed io multe pli granda. Gi estas, li diris, necesega

faktoro en la teadenco al tutmonda frateco, Car kunsento
kun bestoj ĝenerale estas akompanata de kunsento kun ho-

moj-f.-ataj. Vegetarismo devus esti riga data kv,zaŭ kiel re-
ligio, Car ĝi tusas la intelektan same kiel la materian viv-
on. S-ro Hough paroladis pri la temo „La parenceco de la

tuta mondo".
En la Nacia Nutraĵa Ekspozicio la Vegetara Societo

havis belan standon, kie estis disdonataj multegaj propa-
gandiloj kaj libroj. Specimenoj de nukspreparaĵoj kaj aliaj
aprobindaj nutraĵoj estis dismontrataj; bildoj atestis pri Ja
graveco de nia movado. Specialan atenton trovis la bildoj

pri la Wycliffe-Kolegio, kiu havas apartan vegetaran sekci-
on ekzistantan jam de 16 jaroj kun bonegaj rezultoj.

Ankaŭ la Vegetara Hejmo por Senhelpaj Infanoj en
Wallasey trovis merititan atenton. Pri ĝi s-ro Bell diris dum
la kongreso, ke ĉiuj infanhejmoj devus bazi sur vege.tarismo.

Henry B. Amos, en „Vegetarian Messenger" diras
interalie: „Neniu movado staras aparte; ĉiuj estas pli aŭ mal-
pli parencaj. La Nutra reformo kaj la abstina movado estas
nedisigeble kunligitaj. Unu estas la helpanto de la alia; kaj
ĝis kiam oni tiom grandmezure nutrigas per stimulanta vian-
do, oni kreas la senton de bezona por stimulantaj trinkajoj.
Alkoholmalpermeso aŭ ia alia limigo ne povas forigi la sti-

mulon, kiu tiom forte dependas de la viandmanĝa kutimo".

NEDERLAND°. Okazis novaj elektoj por la estraro

de la Nederlanda Vegetara Ligo. La 21, 4. 25 S-ro Dufresne,

prezidanto de la Unua Flmsterdama Esp. Societo, faris ĉe
13 Amsterdama Vegetara Grupo paroladon pri Esperanto kun
bona sukcesoj Esperinde la vegetaranoj, kiujn li kaptis por

Ia Espe:ant 1 kurso, poste siavice kaptos lin por la vegetar-
ismo. Raportis R. de Vries.

HISPANUJO. En Barcelono fondigis Lernejo Naturista

ilutroscienca (Escuela Naturo-Trofologica) sub gvido de Prof.
Jose Castro, Strato Rabasa 17, Placo Rovira, Barcelono.

SVEDUJO. La adventistoj havis en Stokholmo jarkun-

sidon. Ili estas religiaj fervoruloj, kiuj postulas vegetaris-
mon, kaj el ilia iniciato naskilis en Danujo la grandaj sa-
nato7ioj de Frydenstrand kaj Skodsborg. En Stokholmo ili
aranĝis kuracejon, kies adreso estas Humlegardsgatan 18.
Ilia centra oficejo estas en Tunnelgatan 25, kie oni ankaŭ
povas ricevi vegetaran manĝon. La jara kunsido de la Sveda

Vegetara Societo en Sjbarp (1 - 11rig), kiun Ceestis ankaŭ

D-ro Ottosen el Dinujo, estis tre kontentiga.
ISLANDO, S-no Camilla Bjarnarson, Langaveg 8, B.,



16-paĝa kun jenaj pli gravaj punktoj de la programo:
Vivdemandoj laŭ la instruo de l' Amo;
Kontraŭmilitismo;
Kreaj demandoj laŭ" H. George;
Vegetarismo;
Kontraŭalkoholismo; Kontraŭtabakfumado;
Naturkuracz.do.

Eldonata de la Koopera Societo „Posrednik"
(Popola Eldonejo) en Sofio (Bulgarujo), str. Vitoŝka, 48.

La unua numero aperos je fino de aprilo.
Jarabono: 4 sv. fr. aŭ egalvaloro.

HOTELOJ „POMONA" en Hago, Molenstraat 53,
kaj en Roterdamo, Nieuwe Havensteeg 5 (Nederlando),
estas modelaj aranĝoj por vegetaranoj kaj devus esti
vizitataj de ĉiu samideano trapasanta tiujn ĉi urbojn.

VEGETARA RESTORACIO EN ZURIHO (Svisujo),
posedanto E. Hiltl, Sihlstr. 26 kaj 28. Tre rekornend-
inda vegetara manĝejo, propra kukfarejo, senalko-
holaj vinoj.

24 	 VEGETARAI10

BULGARUJO, Je 5, julio en Ruse estis malfermita la
jara kongreso de bulgaraj abstinuloj Ceestis pli ol 500 de-
legatoj el ĉiuj anguloj de la lando. S-ro d-ro 1-lar. Nejeev
parolis je temo .,La alkoholo estas veneno“. Vespere oka-
zis manifestado tra la stratoj.

La kontraŭalkohola movado en Bulgarujo tre vasti-
ĝas lastjare.

—Je la f;no de aŭgusto en Varna okazos la V1I kon-
kreso de Bulgara Vegetarana Asocio. Samtempe okazos kiel
subkongreso la jarkunveno de la vegetaranaj esparantistoj
en Bulgarujo.

KVITANCOJ

Post la kvitancoj en nia bulteno VIII 2 alvenis
jenaj kotizoj kaj donacoj, pro kiuj la kasisto espri-
mas sian dankon: Blaise, Halliday Hyams, Lane,
Bradbrook po ŝ. 4'—, Greff, Heinemann po M 2.—,
Esna, Anofrijev, Andova, Vimson, Agnes Dresen,
Hilda Dresen, Helrni Dresen po Emk. 200.—, Simeo-
nov (kolektita) Levoj 1080. —, Schbn M Gott-
getreu M 5.—, Erici Skr. 5.—, Grot, Indra po M 3.25,
Schrbder M 3.—, Teschner M 2.—,
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== 12, Boulevard du Theàtre, Geneve (Svislando) I=
vg 	 VVUNIVERSALR ESPERANTO -ASOCIO

LIBERO
MONATA REVUO INTERNRCIA DE MC
VADOJ POR LA REFORMIGO DE LA VIVO

C E L O: Disvastigi la uzadon de la helplingvo
Esperanto.
Plifaciligi la eiuspecajn moralajn kaj
materiajn rilatojn inter Ia homoj —sen
diferenco pri raso, nacieco, religio aŭ
lingvo: Krei internaciajn servojn uz-
eblajn de ĉiuj homoj, kies intelektaj
aŭ mate:- iaj interesoj celas trans la
limoj de ilia genta aŭ lingva teritorio:
Kreskigi inter siaj membroj fortikan
senton de solidareco kaj disvolvigi ĉe
ili Ia komprenon kaj estimon por frem-
daj popoloj.

SERVOJ: Ĉiu membro ricevas membrokarton,
jarlibron kun la adresaro de la Delegi-
toj kaj multaj informoj pri la movado;
li rajtas uzi la helpon de la Delegitoj,
difinitan laŭ la statutoj.

ALIG O: La kotizo por membro estas  5 Frk., por
membro-abonanto 12,50 Frk. svisa va-
loro. Rekomendinda estas la aliĝo kiel
membro-abonanto, kiu ricevos la gaze-
ton „Esperanto- dum tuta jaro. Pro la
kurzdiferenco speciala prezo por kurz-
suferantaj landoj.
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I HEROLDO DE ESPERFINTO
(ANTACIE „ESPERANTO TRIUMFONTA")

La neŭtrala organo de Ia Esperanto-mo-
vado disflugis tra la mondo jam en pli ol

830,000 EKZEMPLEROJ
dum la daŭro de sia kvinjara ekzistado (1920 - 1925).

Aperas nun dufoje en la semajno
Grandformata. ilustrita. Kunlaborantoj en
pli ol 40 landoj. Petu tute senpagan spe-
cimenan numeron de Ia Rdministracio:
Heroldo de Esperanto, Horrem bei Kbln

(Germanujo)
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Presejo de la Koopera Societo „Posrednik" Sofio (Bulgarujo), strato Vi t o ŝ k a N2 48
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